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FJELL KOMMUNE 

       POSTBOKS 184 

       5342 STRAUME 

        

                                                                            

 

Deres ref.:    Vår ref.:  Ard15028          Bergen: 27.10.15 

 

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV PLANID 20040011  

DEL AV GNR. 21 BNR. 100,142,143 OG 144 – KÅRTVEIT 

 

På vegne av tiltakshavar Dag-Rune Eide vil Ard arealplan as med dette søke om mindre endring av  

planid 2004001, Del av gnr. 21 bnr. 100, 142, 143 og 144 – Kårtveit. 

Tiltakshavar ynskjer å få regulert inn ein ekstra bustadtomt innanfor område BF2 i gjeldande plan slik at det 

vert mogleg å leggje til rette for ein til bustad her, og såleis få ei betre utnytting av området. 

Bakgrunn for ynskje om mindre endring av gjeldande reguleringsplan 

Gjeldande plan for området planid: 20040011 er allereie utbygd. Tomta innanfor BF2 er forholdsvis stor og 

bustaden som er bygga her ligg heilt vest på tomta. Den austlege/nordaustlege delen av tomta er ikkje 

utbygd eller opparbeida  og det er såleis gode tilhøve for å legge til rette for ein ny einebustad her. 

 

 

Planområdet 

Ågotnes 
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Detaljert skildring av den mindre reguleringsendringa 

Endringa ein ynskjer å gjere går hovudsakleg ut på å leggje til rette for ein einebustad på austre del innanfor 

BF2, slik at det totalt vert to einebustader innanfor BF2, istadenfor éin slik som eksisterande plan legg opp 

til. Dette vil føre til følgjande endringar: 

- Planklart 

Det ver utarbeida nytt plankart for det aktuelle området, BF2, der det er teikna inn nye bygge- og 

tomtegrenser, samt påført ny utnyttingsgrad og mønehøgd. Mønehøgda som i gjeldande plan var på 

k+50 er for den eksisterande bustaden sett til k+50,5 som samsvarar med dagens situasjon medan 

mønehøgda for den nye tomta er sett til k+49 då denne har lågare planeringshøgd enn den 

eksisterande bustaden i vest. 

- Føresegner  

Alle føresegnene vert behalde men lagt inn i ny mal for Fjell kommune slik at oppsettet for dei vert 

litt annleis. 

I § 3.2 i gjeldande føresegner vert BF2 teke ut slik at denne berre omfattar BF1. 

I dei nye føresegnene vert det lagt til følgande nye paragrafar: 

§ 2.6, skal takast omsyn til arkitektur og estetikk. 

§ 3.3, nytt rekkefølgekrav på opparbeiding av avkøyrsle frå fylkesvegen ihht. gjeldande plan. 

§ 5.1.2, der ny utnyttingsgrad for BF2 på BYA 35% er lagt til.  

§ 5.1.3, det skal sikrast tilkomst til den eksisterande bustaden innanfor BF2. 

§ 5.3.1, for kvar ny bustad som oppførast skal setjast av eit areal på MUA 200 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Gjeldande plan til venstre der området for reguleringsendringa er markert med raudt og forslag til 
reguleringsendring til høgre.  

Figur 2: Illustrasjon av den mindre endringa. 
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Verknadar av den mindre endringa  

 

- Vurdering av planen etter PBL og Naturmangfaldsloven 

PBL 

BF2 er regulert til frittliggjande småhus. Dette føremålet finn ein også igjen i gjeldande pbl. og endringa 

vil såleis ikkje ha konsekvensar i forhold til gjeldande pbl. Endringa går som nemnd berre ut på å legge 

til rette for ein til einebustad innanfor BF2, noko som ikkje fører til store forandringar for planen. Ein er 

såleis ikkje kjend med at endringa vil ha konsekvensar for nyare lovverk, regionale planar, nasjonale- og 

kommunale føringar.  

Naturmangfald 
Det er eit nasjonalt mål at tap av biomangfald skal stoppast, og arealbruken skal støtte opp om dette 
målet (St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket er vurdert ut frå krava i kapittel II i Naturmangfaldslova, med 
særleg omsyn til prinsippa i følgjande heimlar: 
§ 8 : Kunnskapsgrunnlaget.  
§ 9 : Føre-var-prinsippet.  
§ 10: Økosystemtilnærming og samla belasting.  
§ 11: Tiltakshavar betaler. 
§ 12: Miljøforsvarlege teknikkar.  

 
Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget: 

Sentrale tema Vurdering 

Kva slags landskap, økosystem, naturtypar eller 
arter vert råka av planen? 

Landskapet som vert råka av planen består av eit 
opparbeida areal tilknytt den eksisterande 
bustaden, samt elles open skrinn fastmark med 
noko lågtveksande vegetasjon utan særskild verdi. 
Det er ikkje registrert nokon særskilde eller viktige 
økosystem og naturtypar innanfor planområdet.  

Kva slags effekt vil planen ha på landskap, 
økosystem, naturtypar og arter? 

Planen vil føre til nokre inngrep i den austlege 
delen. Då det ikkje er registret viktige økosystem, 
naturtypar og artar i området vil ikkje planen ha 
nokon påverknad for dette. 

Korleis er tilstanden for landskapet, økosystem og 
utviklinga i antal lokalitetar av naturtypene og 
bestandene på landsbasis og på staden? 

Ikkje aktuelt då det ikkje er gjort registreringar av 
viktige økosystem og naturtypar innanfor 
planområdet. 

Føreligg det faglege rapportar og utgreiingar om 
naturmangfold i det aktuelle planområdet? 

Ein er ikkje kjend med at det føreligg faglege 
rapportar og utgreiingar om naturmangfold i 
planområdet. 

Føreligg det erfaringsbasert kunnskap (frå 
lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheiter) 
om 
det aktuelle planområdet? 

Føreligg ingen særskild erfaringsbasert kunnskap 
som ein er kjend med om planområdet. 

Vil planen påverke truga og nært truga arter på 
Norsk raudliste for arter 2010? 

Vil ikkje påverke truga og nært truga arter på Norsk 
raudliste for arter 2010. 

Vil planen påverke truga og nært truga naturtypar 
på Norsk raudliste for naturtypar 2011? 

Vil ikkje påverke truga og nært truga naturtypar på 
Norsk raudliste for naturtypar 2011. 

Vil planen påverke utvalde naturtypar eller 
prioriterte arter? 

Vil ikkje påverke utvalde naturtypar eller 
prioriterte artar. 

Vil planen påverke verneområder, nærområder til 
verneområder, marint beskytta områder eller verna 
vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)? 

Vil ikkje påverke verneområder, nærområder til 
verneområder, marint beskytta områder eller verna 
vassdrag. 

Vil planen påverke tilstanden i sjø eller 
vassførekomster? 

Vil ikkje påverke tilstanden i sjø eller 
vassførekomster. 

Vil planen påverke utvalde kulturlandskap? Vil ikkje påverke utvalde kulturlandskap. 

Vil planen påverke miljøregistreringar i skog? Planen vil ikkje påverke miljøregistreringar i skog. 

Vil planen påverke inngrepsfrie naturområde 
(INON)? 

Planen vil ikkje påverke inngrepsfrie naturområde 
(INON). 

Vil planen påverke område eller naturtypar som er 
spesielt verdfulle for naturmangfald? 

Planen vil ikkje påverke område eller naturtypar 
som er spesielt verdfulle for naturmangfald. 
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Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet: 
 

Sentrale tema Vurdering 

Veit ein nok om landskap, økosystem, naturtypar og 
artar, og om kva slags verkningar det aktuelle 
tiltaket har for desse? 

Ja, tilstrekkeleg kunnskap føreligg. 

Er det sannsynleg at tiltaket vil medføre vesentleg 
(alvorleg eller irreversibel) skade på landskap, 
økosystem, naturtypar og artar? 

Ikkje sannsynleg at tiltaket vil medføre vesentleg 
skade på landskap, økosystem, naturtypar og artar. 

 
Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samla belasting:  
 

Sentrale tema Vurdering 

Kva slags eksisterande tiltak eller bruk utgjer ei 
påverkning på landskap økosystem, naturtypar og 
artar? 

Den eksisterande bruken vil ikkje ha noko 
påverknad for landskap, økosystem, naturtypar og 
artar då det ikkje er gjort viktige registreringar på 
dei fire nemnde tema. 

Kva slags framtidige tiltak og bruk i landskapet eller 
økosystemet som ein har oversikt over kan utgjere 
ei påverkning på naturtypar og artar? 

Framtidige tiltak vil berre vere tilrettelegging av 
ein ny einebustad. Denne påverknaden vil likevel 
ikkje ha betyding då det ikkje er gjort viktige 
registreringar av landskap økosystem, naturtypar og 
artar. 

Kva vil den samla belastninga (effekten) av planen 
eller tiltaket være, det vil seie 
eksisterande tiltak og bruk, planforslaget og 
framtidige tiltak og bruk? 

Den samla belastninga av planen vil ikkje vere stor, 
då bustadområdet allereie er utbygd og det berre 
leggjast til rette for ein til einebustad.  

Kva veit ein om situasjonen for det naturmangfaldet 
som råkas på kommunenivå, fylkesnivå og på 
landsbasis? 

Det er ikkje naturmangfald av stor viktigheit som 
vert råka. 

Mangler ein kunnskap om verkinga (effekten) av 
planen sin samla belastning for landskap, 
økosystem, naturtypar og artar? I så fall må § 9 
tilleggast stor vekt. 

Nei, tilstrekkeleg kunnskap føreligg. 

 
 
 
Vurdering etter § 11 Tiltakshavar betaler: 
 
Paragrafen går på at tiltakshavar skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfaldet som tiltaket forårsakar, dersom dette ikkje er urimeleg ut frå tiltaket  
og skaden sin karakter. Kostnadar som tiltakshavar kan måtte kome til å måtte dekke for å få tatt nødvendige 
naturmangfaldshensyn kan vere: 

- At tiltakshavar vert pålagt å betale for å skaffe meir kunnskap om naturmangfald. 
- At tiltakshavar vert pålagt å overvake naturtilstanden. 
- At tiltakshavar må velge ein meir kostbar og tidkrevjande teknikk, lokalisering eller 

driftsform. 
- At tiltakshavar får gjennomføre tiltaket, men at det vert gitt pålegg om retting eller avbøtande 

tiltak som reduserar eller minimerar skadane på naturmangfaldet. 
 
Grunna at planforslaget ikkje har særskild innverknad på naturmangfaldet er ein er ikkje kjend med at 
tiltakshavar må dekke kostnadar for at det vert teke særskilde naturmangfaldsomsyn. 
 
 
Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlege teknikkar: 
 
Paragrafen går på at for å unngå eller avgrense skadar på naturmangfaldet skal det takast utgangspunkt i 
slike driftsmetodar og slik teknikk og lokalisering som, ut frå ei samla 
vurdering av tidlegare, noverande og framtidig bruk av mangfaldet og økonomiske 
forhold, gir dei beste samfunnsmessige resultat. Det er i planframlegget forsøkt å ivareta dette ved at ein tek 
omsyn til terrenget og prøver å gjere minst mogelege inngrep ved utbygging av planområdet og ivareta så 
mykje som mogleg av eksisterande vegetasjon.  
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Samla vurdering av naturmangfaldet 
Ut frå vurdering etter § 8-12 naturmangfaldslova kan ein ikkje sjå at planforslaget vil ha vesentleg verknad 
for naturmangfaldet i området. 

 
 

- Vurdering av planen etter gjeldande kommuneplan 

I den nye gjeldande kommuneplanen er planområdet lokalisert i sone 3. Krava til utnytting 

er her 25% BYA, som gjeld for heile planområdet. Det er vidare krav om 2 parkeringsplassar 

for bueiningar over 65 m2 og MUA 200 m2 per bustadeining. 

 

BK:             3310 m2            BF1:            3932 m2          BF2:           1960 m2 
BYA 30%:       993 m2            BYA 25%:       983 m2          BYA 35%:      686 m2 

 

 

Planområdet:   12422 m2 

 

Total BYA for heile planområdet:  (993+983+686) x 100 = 22% 

                                                         12422 

 

Som ein ser i reknestykket over kan ein fint auke utnyttinga innanfor BF2 frå BYA 25% til  

35% utan at dette får konsekvensar for den samla utnyttinga for planområdet som den nye 

kommuneplanen seier ikkje skal overskride 25%. 

 

 

- Konsekvensar av den mindre endringa 

Planframlegget følgjer reguleringa i gjeldande plan der arealet er avsett til frittliggjande 

småhus. Utnyttingsgraden innanfor det aktuelle området vil bli auka i forhold til det som 

ligg i gjeldande plan, men dette vil ikkje ha vesentlege konsekvensar for den totale 

utnyttinga for heile planområdet som framleis ligg innanfor utnyttingsgraden som er tillate 

for området i KPA. Tilrettelegging for ein ny bustad vil føre til noko auke i trafikken på 

vegen i bustadfeltet, men denne auken er så minimal at den ikkje vil ha konsekvensar for 

trafikktryggleiken i området. Tilkomsten til den eksisterande bustaden innanfor BF2 vil 

liggje som den gjer i dag og vil ikkje bli påverka av den nye bustaden det vert lagt til rette 

for. 

 

 

 

Med beste helsing 

 

 

Hedvig Godvik Olsen 

Landskapsarkitekt/planleggar  

Ard arealplan as 

Tlf: 55 31 95 00/46 41 98 15 

 

Vedlegg: Varslingsliste  
Føresegner – gjeldande og nye  
Plankart – gjeldande og nytt 

 

 

Planområde 
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Varslingsliste: 

Naboar: 

Gnr.  Bnr.  Adresse  

21  11  Eigedomen har ikkje vegadresse.   

21  100  Eigedomen har ikkje vegadresse.   

21  129  Metevika 2 5363 ÅGOTNES 

21  130  Metevika 4 5363 ÅGOTNES 

21  131  Metevika 6 5363 ÅGOTNES 

21  132  Metevika 11 5363 ÅGOTNES 

21  142  Metevika 5B 5363 ÅGOTNES 

21  143  Metevika 3B 5363 ÅGOTNES 

21  144  Metevika 2A 5363 ÅGOTNES 

21  149  Metevika 5A 5363 ÅGOTNES 

21  150  Metevika 3A 5363 ÅGOTNES 

21  151  Metevika 1A 5363 ÅGOTNES 

21  152  Metevika 9 5363 ÅGOTNES 

 

Andre: 

FJELL KOMMUNE, PLAN- OG UTBYGGINGSSJEFEN  BOKS 184    5342 STRAUME 

FJELL KOMMUNE, OMSORGSSJEFEN   BOKS 184    5342 STRAUME 

FJELL KOMMUNE, FJELL ELDRERÅD   BOKS 184    5342 STRAUME 

FJELL KOMMUNE, SKULESJEFEN   BOKS 184    5342 STRAUME 

FJELL KOMMUNE, BARNEHAGESJEFEN   BOKS 184    5342 STRAUME 

FJELLVAR AS     LONAVEGEN 20    5353 STRAUME 

BKK NETT AS     POSTBOKS 7060   5020 BERGEN 

NVE, REGION VEST     NAUSTDALSVN. 1B POSTBOKS 53 6801 FØRDE 

FYLKESMANNEN I HORDALAND,  

KOMMUNAL- OG SAMFUNNSPLANAVDELINGA  POSTBOKS 7310   5020 BERGEN 

HORDALAND FYLKESKOMMUNE,  

REGIONALAVDELINGA, PLANSEKSJONEN   POSTBOKS 7900   5020 BERGEN 

STATENS VEGVESEN, REGION VEST   ASKEDALEN 4   6863 LEIKANGER 

TELENOR KABELNETT                               http://www.telenor.no/privat/kundeservice/telenor-kabelnett/ 

 


